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Módosító javaslat

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján „az európai alkotmány
létrehozásáról szóló szerződés megerősítéséről" szóló H/12631 . számú országgyűlési
határozati javaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

Az előterjesztett határozati javaslat helyébe a következő, elfogadásra javasolt szöveg
kerül :

„Az Országgyűlés felidézve Európa népeinek elhatározását, hogy egymással
együttműködve egy közös jövő megteremtésére törekednek, és kinyilvánítva akaratát,
hogy a Magyar Köztársaság polgárai eKy átláthatóbb, hatékonyabb és demokratikusabb
Európai Unióban élhessenek, a következő határozatot hozza :

Az Országgyűlés

a) az európai alkotmány létrehozásáról szóló, Rómában 2004 . október 29-én aláírt
szerződés megerősítése érdekében 2005 . május 31-ei határidővel országos
ügydöntő népszavazást ír ki,

b) felhívja a Kormányt, hogy gondoskodjon a népszavazás lebonyolításához
szükséges feltételek megteremtéséről, a további döntések előkészítéséről és az
Országgyűlés elé terjesztéséről ."

Indoklás

1 ./ Az előterjesztés a leglényegesebb kérdésben alapvetően hiányos, hiszen a ratifikáció
legerősebb eszközének, az ügydöntő népszavazás megtartásának lehetőségét elhallgatja .
Ez megakadályozhatja, hogy az állampolgárok szembesülhessenek az ügyben rájuk háruló
felelősségükkel, a demokrácia közvetlen gyakorlásához fűződő jogaikkal .



Az Alkotmány 28/C . § (5) bekezdése veszi számba azokat az eseteket, amikor nem lehet
országos népszavazást tartani . Ezek között a b) pont úgy rendelkezik, hogy „hatályos
nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről, illetve az e kötelezettségeket
tartalmazó törvények tartalmáról" nem tartható népszavazás .

Ugyanakkor az uniós alkotmányos szerződés nem hatályos nemzetközi szerződés,
hatályba akkor lép, ha mind a huszonöt tagállam 2006 . november 1-ig azt megerősíti .
Akár egy ország nemleges döntése megakadályozza a szerződés hatályba lépését . Ez
esetben a jelenlegi uniós csatlakozási szerződések maradnak érvényben. Ez is azt
bizonyítja, hogy a szerződés ratifikációs folyamata egy hatályban nem lévő nemzetközi
szerződés elfogadásáról, és nem egy megelőző szerződésből következő kötelezettség
automatikus teljesítéséről szól . Az európai alkotmányos szerződés egy új -az előzőt
felváltó, azt hatályon kívül helyező-, azaz egy másik Európai Unió létrehozásáról szól .

2./ Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés rendkívüli jelentőséggel, az
ország további működésére, a családok és az emberek további életére közvetlenül és
közvetve is egyedi és megkerülhetetlen horderővel bír . Miután a 2002-es országgyűlési
választások során az európai alkotmányos szerződés ratifikálására a pártok, az
országgyűlési képviselők nem kaptak, hiszen nem is kaphattak felhatalmazást, ezért ebben
a rendkívül jelentős kérdésben kizárólag a népfelség jogosult dönteni . Ezért szükséges és
joggal elvárható, hogy a népszavazás kiírásával a hatalom aktuális gyakorlói a hatalmat
folyamatában és közvetlenül gyakorló néphez forduljanak, hogy közösen osztozzanak a
döntés felelősségében .

Az Országgyűlés feladata a népszavazás lehetőségének megteremtése . A rendelkezésre
álló időben a szerződés minden pontjáról és összefüggéséről a nyílvánosságot szolgáló
összes lehetséges eszköz segítségével -az eddigi két uniós kampány alapvető
hiányosságait pótolva, illetve kudarcain okulva- végre átfogóan és pontosan tájékoztatni
kell az állampolgárokat .

3 ./ A demokrácia, a demokratikus jogok gyakorlásának elmélyítése szempontjából is káros
lenne, ha a fentiek ellenére az Országgyűlés nem írna ki népszavazást egy ilyen horderejű
kérdésben, hiszen nagyon fontos, az ország jövője szempontjából rendkívül lényeges
kérdésekben több népszavazási kezdeményezés is napirenden szerepel . A szerződés
ratifikációja kézenfekvően, önmagáért beszélően ebbe a sorba illik .

Budapest, 2004 . december 1 .
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